
Regulamin wstępu na teren Parku z Pałacem w Ślężanach: 
 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Teren Parku z Pałacem w Ślężanach ("Park") jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków 
Nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod numerem A - 412. Podlega ochronie 
prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami 
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie 
Przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

1.2. Park jest monitorowany przez całą dobę. 
1.3. Wejście na teren Parku jest opłatne i jego koszt wynosi 1,00 zł (jeden złoty) od osoby dorosłej. 

Dla dzieci oraz osób powyżej 65 roku życia wejście na teren Parku jest bezpłatne. 
1.4. Odwiedzający zobowiązani są korzystać z Parku z należytą ostrożnością, z uwzględnieniem, że 

ma on wartość historyczną i w taki sposób, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom. 
1.5. Odwiedzający zobowiązani są do poszanowania przyrody i zwierząt żyjących na terenie Parku. 

W szczególności zakazuje się zadawania bólu i cierpień oraz złośliwego straszenia lub 
drażnienia zwierząt. 
 

2. ZASADY PRZEBYWANIA W PARKU 
 

2.1. Park jest otwarty dla odwiedzających w ostatni czwartek miesiąca, w godzinach 10.00-12.00. 
2.2. Spacery po Parku odbywają się wytyczonymi alejkami. 
2.3. Zastrzega się prawo wprowadzenia całkowitego zakazu przebywania odwiedzających we 

wskazanych miejscach, szczególnie na trawnikach pod koronami drzew zagrażających 
bezpieczeństwu oraz w czasie burz i nawałnic. O zakazach informować się będzie 
odwiedzających poprzez rozmieszczenie stosownych informacji przy miejscu objętym 
zakazem. 

2.4. Na terenie Parku nie należy: 
• karmić zwierząt i rozsypywać pokarmu; 
• dotykać zwierząt, w szczególności wiewiórek (w przypadku zadrapania lub ugryzienia przez 

zwierzę należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem); 
• przebywać w czasie burz i silnych wiatrów. 

2.5. Na terenie Parku obowiązuje zakaz: 
• jazdy rowerem, na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.; 
• używania mechanicznych urządzeń latających; 
• wprowadzania zwierząt; 
• śmiecenia; 
• wchodzenia na drzewa i do zbiorników wodnych; 
• wchodzenia na lód na zbiornikach wodnych w okresie zimowym; 
• wędkowania; 
• niszczenia drzew, krzewów, kwiatów, trawników oraz małej architektury 
• zakłócania ciszy i innych zachowań utrudniających innym gościom zwiedzanie lub wypoczynek; 
• grania w piłkę; 
• spożywania alkoholu poza ewentualnie wyznaczonymi do tego miejscami; 
• wzniecania i używania ognia, w tym grillowania. 

2.6. Zgody właściciela wymaga: 
• fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych; 
• uprawianie sportów. 

2.7. Dzieci do 13 roku życia przebywają na terenie Parku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
 



3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

3.1. Park jest chroniony przez wewnętrzną służbę ochrony działającą na podstawie ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

3.2. Odwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników 
wewnętrznej służby ochrony oraz dyżurnych pracowników merytorycznych, również 
w sprawach nieobjętych Regulaminem. 

3.3. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu, mogą zostać 
zobowiązane do opuszczenia Parku, bez zwrotu kosztów biletów wstępu. 

3.4. Osoby wyrządzające jakiekolwiek szkody na terenie Parku zobowiązane będą do naprawienia 
szkody w pełnym zakresie. 

3.5. Właściciel nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych odwiedzających, 
w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku. 

3.6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez odwiedzających na 
terenie Parku. 

3.7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania 
Regulaminu. 

3.8. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. 
 


